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GemeenteNieuws

 Besluiten B&W
Het college van B&W komt elke week 
bijeen voor besluitvorming over uit-
eenlopende onderwerpen. De be-
sluiten uit deze vergadering worden 
elke woensdagmiddag gepubliceerd 
en zijn na te lezen op haaksbergen.
raadsinformatie.nl. 

Verkeersexamen 2020:  allemaal geslaagd!
Maandagochtend 29 juni om 8.45 uur. De zon schijnt heerlijk over het schoolplein 
van basisschool Paus Joannes. De leerlingen van groep acht staan keurig opgesteld 
met hun f iets in een lange rij.  Klaar voor de star t van het praktisch verkeersexamen 
door het dorp. Wethouder Verkeer Jan-Herman Scholten is erbij om ze veel succes 
te wensen. “ Doe rustig aan en kijk goed uit onderweg!”, adviseer t hij.

De organisatie van het praktisch ver-
keersexamen ligt dit jaar in handen bij ver-
keersouder Annette Willems. Ze krijgt on-
dersteuning van een heel legertje vrijwil-
ligers: ouders, leerkrachten en leerlingen 
van Het Assink lyceum. Dat is nodig, want 
de leerlingen worden tijdens de route die 
ze fietsen op verschillende plekken in het 
dorp beoordeeld. Op strategisch gekozen 
plekken zit iemand op een stoeltje te kij-
ken of de kinderen bijvoorbeeld hun hand 
uitsteken als ze afslaan en stoppen voor 
het stopbord.

Ook theor ie
De leerlingen mogen overigens niet zo 
maar meedoen aan het praktisch ver-
keersexamen. Eerst moet een theoretisch 
examen succesvol afgerond worden. Ook 

moet vooraf de fiets gekeurd zijn. Lang-
zamerhand druppelen de leerlingen van 
Paus Joannes weer met blije gezichten 
binnen. Op dat moment komt ook al groep 
zeven van de Bonifatius aangefietst, de 
tweede Haaksbergse school die aan het 
examen deelneemt. 

Gevaren
Door het coronavirus hebben zich dit jaar 
minder scholen aangemeld dan vorig jaar. 
Wethouder Scholten hoopt dat dit er vol-
gend jaar weer meer zijn. “Het is belang-
rijk dat kinderen zich bewust zijn van de 
gevaren in het verkeer. Ik wil daarom alle 
vrijwilligers hartelijk bedanken die hieraan 
bijdragen!”  Als alles afgelopen is krijgen 
alle kinderen de uitslag van het examen. 
Allemaal geslaagd!

���������������������

Praat mee over  zonnevelden in Haaksbergen
Ook in Haaksbergen wordt f link nage-
dacht over duurzaamheid, bijvoorbeeld 
over zonnevelden. Maar welke regels 
zijn er? Wat zijn geschikte plekken? Hoe 
kunnen inwoners meedoen? En wat is er 
gedaan met eerdere input van inwoners? 
Op donderdagavond 9 juli in Theater De 
Kappen organiseer t de gemeente twee 
bewonersavonden over duurzaamheid. 
Meld u aan en praat mee!

O ver de hoofdlijnen van dat Beleidska-
der Zon willen we graag met onze inwo-
ners in gesprek. We willen de bezoekers 

van de eerdere bijeenkomsten in januari, 
maar ook andere belangstellenden, voor-
al graag vertellen wat we met hun input 

hebben gedaan en uiteraard luisteren naar 
wat ze daarvan vinden. We laten zien hoe 
we zijn gekomen tot het plan dat er nu ligt, 
wat de planning voor de komende periode 
is en op welke manieren inwoners en on-
dernemers kunnen participeren.

Dat doen we op donderdagavond 9 juli in 
Theater De Kappen. Vanwege de corona-
maatregelen houden we twee sessies voor 
elk maximaal 60 bezoekers. De eerste bij-
eenkomst is van 19.00 tot 20.00 (inloop 
18.45), de tweede van 20.30 tot 21.30 uur 
(inloop 20.15 uur). Wethouder Duurzaam-
heid Louis Koopman heet u graag van har-
te welkom. Aanmelden is verplicht en kan 
via www.haaksbergen.nl/beleidskader-
zon. Bezoekers van de drie eerdere bijeen-
komsten krijgen voorrang bij inschrijving. 
We hopen u te zien op donderdagavond 9 
juli!

Haaksbergen maakt deel uit van de ener-
gieregio Twente. Alle Twentse gemeen-
ten moeten hun steentje bijdragen aan de 
Twentse opgave. Er moet ook in Twente 
gekeken worden naar manieren om groot-
schalig duurzame energie (elektriciteit) op 
te wekken. Dan kunt u denken aan wind-
turbines (windmolens), zonnepanelen op 
daken en zonnevelden. Eerst gaat de ge-
meente met zonne-energie aan de slag. 
Met de input van drie eerdere bijeenkom-
sten, met ongeveer honderd inwoners en 
ondernemers, ligt er nu een voorlopig Be-
leidskader Zon.

Wilt u advies of ondersteuning bij opvoe-
ding, mantelzorg, vrijwilligerswerk, echt-
scheiding, werkloosheid, schulden of een-
zaamheid? In de Noaberpoort werken 

medewerkers van meerdere organisa-
ties onder één dak samen. Professionals 
die u graag verder helpen. Kijk eens op 
www.noaberpoort.nl.

Nieuwe openingstijden
Vanaf woensdag 1 juli heeft  de Noaberpoort iets andere ope-
ningstijden. De Noaberpoort blijft  op werkdagen geopend, maar 
wel iets korter. De nieuwe openingstijden zijn van maandag tot en 
met vrijdag van 8.30 tot 11.30 uur. Vanwege de maatregelen rond-
om het coronavirus is de Noaberpoort tijdens de openingstijden 
alleen telefonisch bereikbaar via (053) 573 45 89 of per mail via 

info@noaberpoort.nl. U kunt niet zonder afspraak naar binnen lo-
pen. Heeft  u een afspraak met iemand van de Noaberpoort? Kom 
dan alleen als u geen klachten heeft . 
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De gemeente Haaksbergen  

werk t  op  afspraak

Maak minimaal een werkdag van  
tevoren een afspraak:
• op www.haaksbergen.nl
• via (053) 573 45 67
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AFVAL

OUD PAPIER BRENGEN
Op vrijdag 3 en zaterdag 4 juli kunt u oud 
papier brengen naar HSC’21 en op zater-
dag 4 juli tussen 10.00 en 12.00 uur naar de 
Paus Joannesschool aan de Benninkstraat 
12.

OUD PAPIER OPHALEN
Op zaterdag 4 juli halen de Scouting Han 
Jordaan Groep en Bon Boys oud papier 
op in de inzamelgebieden 4 en 5. Het pa-
pier graag in dozen of gebundeld aan-
bieden. U kunt ze dan neerzetten bij de 
containerverzamelplaatsen. 

ROMMELMARKT
De Hervormde Gemeente zamelt tweede-
hands goederen in voor de rommelmarkt. 
Voor informatie kunt u bellen naar (053) 
572 43 79.

VERGUNNINGEN EN 
MELDINGEN

ALGEMEEN

Inzien/afspraak maken
Wilt u een van de aanvragen, besluiten ver-
gunningen of meldingen inzien? Neem dan 
contact met ons op. Dit kan telefonisch via 
(053) 573 45 67. Voor meer informatie ver-
wijzen wij u naar onze website onder het 
kopje “Bouw- of milieudossiers inzien”.

Zienswijzen indienen
Als er zienswijzen kunnen worden inge-
diend, dan kunt u dat mondeling of schrif-
telijk doen. Schriftelijke zienswijzen kunt 
u indienen bij het college van burgemees-
ter en wethouders. Postbus 102, 7480 AC 
Haaksbergen. Voor mondelinge zienswij-
ze kunt u een afspraak maken via boven-
staand telefoonnummer.

Bezwaren indienen
Een bezwaarschrift moet schriftelijk ge-
richt worden aan het college van burge-
meester en wethouders, Postbus 102, 7480 
AC Haaksbergen. U wordt verzocht bij cor-
respondentie het beschikkingsnummer te 
vermelden, dat achter het adres staat. Het 
is niet mogelijk om een bezwaarschrift per 
e-mail of per fax in te dienen. Door het in-
dienen van een bezwaarschrift wordt de 
werking van de vergunning niet geschorst. 
Daarvoor dient naast het indienen van een 
bezwaarschrift een verzoek om voorlopige 
voorziening (in tweevoud) te worden in-
gediend bij de voorzieningenrechter van 
de Rechtbank Overijssel, Bestuursrecht, 
Postbus 10067, 8000 GB Zwolle.

Beroep instellen
Door het instellen van beroep wordt de 
werking van de vergunning en de onthef-
fing niet geschorst. Daarvoor dient naast 
het indienen van een beroepschrift een 
verzoek om voorlopige voorziening (in 
tweevoud) te worden ingediend bij de 
voorzieningenrechter. Zowel een beroep-
schrift als een verzoek om voorlopige 
voorziening (in tweevoud) moeten worden 
ingediend bij de Rechtbank Overijssel, Be-
stuursrecht Postbus 10067, 8000 GB Zwol-
le. Wij wijzen u er op dat slechts beroep te-
gen de uiteindelijke beschikking kan wor-
den ingediend als ook een zienswijze is in-
gebracht tegen de ontwerpbeschikking.

INGEDIENDE AANVRAGEN 
OMGEVINGSVERGUNNING(EN) 
•  Hondelink  25, Z/20/016588, het reali-
seren van een kap op de schuur, aspect 
bouw en handelen in strijd met regels 

ruimtelijke ordening, ingediend 19 juni 
2020

•  Onlandsweg 10a, Z/20/016601, een 
agrarisch bedrijfsgebouw verbouwen 
tot recreatie appartementen, aspect 
bouw, ingediend 22 juni 2020

•  Scholtenhagenweg 8 , Z/20/016625, het 
afwijken van het bestemmingsplan, as-
pect handelen in strijd met regels ruim-
telijke ordening, ingediend 23 juni 2020

Deze aanvragen kunnen worden ingezien. 
Kijk voor de mogelijkheden hiertoe onder 
de kop Algemeen.

KENNISGEVING VERLENGEN 
BESLISTERMIJN
•  Spoorstraat 38 , Z/20/016201, het reali-
seren van een terras, aspect handelen 
in strijd met regels ruimtelijke ordening, 
ingediend 8 mei 2020, de nieuwe uiter-
ste beslisdatum wordt 14 augustus 2020

•  Vaanholt ,  kavel 1 t /m 4, Z/20/016204, 
het bouwen van een vier-on-
der-een-kapwoning, aspect bouw en 
handelen in strijd met regels ruimtelij-
ke ordening, ingediend 10 mei 2020, de 
nieuwe uiterste beslisdatum wordt 16 
augustus 2020

•  Vaanholt ,  kavel 11, Z/20/016205, het 
bouwen van een vrijstaande woning, 
aspect bouw, ingediend 10 mei 2020, de 
nieuwe uiterste beslisdatum wordt 16 
augustus 2020

Tegen bovengenoemde besluiten kun-
nen belanghebbenden binnen zes weken 
na bekendmaking van het besluit een be-
zwaarschrift indienen. Kijk voor de moge-
lijkheden hiertoe onder de kop Algemeen.

CONCEPT OMGEVINGSVERGUNNING(EN) 
REGULIERE PROCEDURE 
Burgemeester en wethouders maken be-
kend dat zij, in het kader van de Wet al-
gemene bepalingen omgevingsrecht, van 
plan zijn vergunning te verlenen:
•  Hondelink  25, Z/20/016588, het reali-
seren van een kap op de schuur, aspect 
bouw en handelen in strijd met regels 

ruimtelijke ordening

Met ingang van 2 juli 2020 kunnen bin-
nen twee weken schriftelijk en mondeling 
zienswijzen worden ingebracht. Kijk voor 
de mogelijkheden hiertoe en het inzien 
van de stukken onder de kop Algemeen.

VERLEENDE 
OMGEVINGSVERGUNNING(EN) 
REGULIERE PROCEDURE  
•  Hassinkbr inkweg 23, Z/20/016209, het 
bouwen van een varkensschuur ter ver-
vanging van bestaande varkensschuur, 
aspect bouw

Deze vergunning is bekendgemaakt op 1 
juli 2020. Tegen bovengenoemd besluit 
kunnen belanghebbenden binnen zes 
weken na bekendmaking van het besluit 
een bezwaarschrift indienen. Kijk voor 
de mogelijkheden hiertoe onder de kop 
Algemeen.

INGEDIENDE AANVRAGEN 
EVENEMENTENVERGUNNING
•  Visrookwedstrijd (5 september 2020), 
Z/20/016598, Molenstraat , ingediend 
22 juni 2020

Deze aanvraag kan worden ingezien. Kijk 
voor de mogelijkheden hiertoe onder de 
kop Algemeen.

Gecombineerde 
commissievergadering

De raad vergader t

   Openbare Bekendmakingen

Maandag 6 juli vindt er een gecombineerde vergadering plaats van de com-
missies Samenleving & Bestuur en Ruimte. De vergadering begint om 19.30 
uur in de raadzaal van het gemeentehuis. 

We houden ons aan de regels van het 
RIVM en houden minimaal 1,5 meter af-
stand tot elkaar. Publiek kan er helaas 
nog niet fysiek bij zijn in de raadzaal. 
Wel kunt u de vergadering live volgen 
via de website van de gemeente. Op de 
agenda staan onder meer de volgende 
onderwerpen:
•  Voorstel tot het nemen van diverse 
besluiten in het kader van de jaar-
stukken 2019

•  Voorstel tot het vaststellen van het 

bestemmingsplan Haaksbergen 
Dorp, partiële herziening deelplan 1 
Hassinkborgh

Indien u gebruik wilt maken van het 
spreekrecht graag uiterlijk maandag 
6 juli voor 14.00 uur contact opnemen 
met de griff ier Gerrit Raaben (e-mail 
g.raaben@haaksbergen.nl of telefoon-
nummer (053) 573 45 67). Hij zal dan 
samen met u bezien op welke manier 
hieraan invulling kan worden gegeven.

Op woensdag 8 juli vergader t de gemeenteraad vanaf 19.30 uur in de raadzaal van 
het gemeentehuis. Ook tijdens de raadsvergadering houden we ons aan de regels 
van het RIVM. Publiek kan er helaas fysiek nog niet bij zijn in de raadzaal. De ver-
gadering is live te volgen via de website van de gemeente. Op de agenda staan de 
volgende stukken:

Hamerstukken
•  Uitbrengen positief advies aan Commis-
sariaat voor de Media over aanwijzing 
van Stichting Radio Televisie Sternet als 
lokale publieke media-instelling

•  Vaststellen bestemmingsplan ‘Haaks-
bergen Dorp, partiële herziening Violier 
26/Duizendblad 48’

•  Nemen van diverse besluiten in het ka-
der van wijziging gemeenschappelijke 
regeling Omgevingsdienst Twente

•  Verlengen aanwijzing van Hofsteenge 
Zeeman Groep B.V. als accountant voor 
controle jaarrekening

Bespreek- of  hamerstukken (wordt op 6 
juli t ijdens de gecombineerde commis-
sievergader ing bepaald)
•  Nemen van diverse besluiten in het ka-
der van de jaarstukken 2019

•  Vaststellen bestemmingsplan ‘Haaks-
bergen Dorp, partiële herziening deel-
plan 1 Hassinkborgh’

Indien u gebruik wilt maken van het spreek-
recht over niet geagendeerde onderwer-
pen graag uiterlijk dinsdag 7 juli voor 14.00 
uur contact opnemen met de griff ier Gerrit 
Raaben (e-mail g.raaben@haaksbergen.nl 
of telefoonnummer (053) 573 45 67). Hij zal 
dan samen met u bezien op welke manier 
hieraan invulling kan worden gegeven.

Heeft u vragen over GemeenteNieuws? 
Neem dan contact op met de ge-
meente Haaksbergen. Dat kan via 
(053) 573 45 67. Of stuur een mail naar  
communicatie@haaksbergen.nl.

Contact


